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۶۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیابن یرود وا زا هظحل یکی
دیازف اهیبارخ یرود نآ زک

!؟دشاب هچ میآزاب هک ییوگیم وت
دیاشگ رد لد رگا ییآزاب وت

دنتفرگ ناسآ ار راک نیا یسب
دیامن ناسآ اهراوشد یسب

؟راوشد راک دیامن ناسآ ارچ
دیابر تلقع نیمک زا ریدقت هک

شاب وا شیپ یشاب هک یلاح ره هب
دیاز رهم ندوب کیدزن زا هک

زیرگمب یکاپان و کاپ وت رگا
دیازف یکیدزن ز اهیکاپ هک

رای نت رب دیاسب نت کنانچ
دیاسب ناج رب وا ناج ندید هب

تسود زا زور کی دشک سپاو اپ وچ
)۱(دیاخ تسد یرمع هک دشاب رطخ

!؟ییامزآیم ارچ ار ییادج
؟دیامزآ نوچ ار رهز رم یسک

شقوش بآ زا زبس شاب یهایگ
)۲(دیاخ ژاژ وک یرخ زا شیدنیم

)۳(رامسِم وچمه هن ناتسآ رب کرس
دیاسن ار رس نینچ نیا نودرگ هک

۱۸۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۸۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تئارق تقو ندش انیب و ور رد ار فحصم ریرَض خیش ندناوخ ٔهصق

ریقف خیش نآ مایا رد دید
)۵(ریرَض یریپ ٔهناخ رد )۴(یفَحْصُم

)۶(زوَمت تقو وا دش نامهم وا شیپ
زور دنچ هتشگ عمج دهاز ود ره

؟تسارچ فَحْصُم بجع یا اجنیا :تفگ
تسار شیورد نیا تسانیبان هکنوچ

دوزف ششیوشت هشیدنا نیردنا
دوب و شاب اجنیا تسین ار وا زج :هک

هتخیوآ یفَحْصُم ،اهنت تسوا
هتخیمآ ای خاتسُگ مین نم

منک یربص شمخ ،هن ،مسرپب ات
منزرب یدارم رب یربص هب ات

)۷(جَرَح رد یدنچ دوب و درک ربص
)۸(جََرفْلا ُحاْتفِم ُْربzصلاک ،دش فشک

۱۸۴۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دشاب جرف بجوم لاؤس زا ربص هک تین نیا اب ،ندرک لاؤس زا تخاسیم اههقلح دواد هک دید نوچ نامقل ندرکربص

افص دواد یوس نامقل تفر
اههقلح نهآ ز درکیم وک دید

دنگفیم رد رگد مه اب ار هلمج
دنلب هاش نآ ،د{وپ نهآ ز

دوب هدید مک وا )۹(داَّرز تعنص
دوزف شساوسو ،دنامیم بجعرد

وزا مسرپ او ؟دوب دیاش هچ نیک
؟وت هب وت هقلح ز یزاسیم هچ :هک
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؟وت هب وت هقلح ز یزاسیم هچ :هک

تسا رتیلوا ربص :تفگ دوخ اب زاب
تسا ربهر رتوز دوصقم ات ربص

دوش تفشک رتدوز ،یسرپن نوچ
دوب رتنارپ هلمج زا ربص غرم

دوش لصاح رترید یسرپب رو
دوش لکشم تیربص یب زا لهس

نامز رد مه ،)۱۰(دزب نت نامقل هکنوچ
نآ دواد تعنص زا مامت دش

وا دیشوپ رد و دیزاس هرز سپ
وخربص میرک نامقل شیپ

یتف یا تسا سابل وکین نیا :تفگ
ار مخز عفد ،گنج و )۱۱(فاصَم رد

)۱۲(تس یمد وکین مه ربص :نامقل تفگ

تس یمغ اج ره عفاد و هانپ هک

ن�ف یا درک نیرق قح اب ار ربص
*ناوخب هگآ ار رصَعلاَو رِخآ

هک تسا مز{ سپ .تسا هدرک قح اب نراقم ار ربص ،یلاعت قح ،ین�ف یا(
).یناوخب هناهاگآ ار رصعلاو هروس ینایاپ شخب

دیرفآ قح ،ایمیک نارازه دص
دیدن مدآ ،ربص وچمه ییایمیک

)۱۰۳( رصعلا هروس ،میرک نآرق *

)۱( ِرْصَعْلاَو

)۲( ٍرْسُخ يِفَل َناَسْنِْ�ا zِنإ

 )۳( .ِْربzصلاِب اْوَصاََوتَو �قَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلاzصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذzلا zِ{إ

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

)۱( .رصع هب دنگوس

 )۲( .تسا یراکنایز رد ىمدآ هك

)۳( .دندرك شرافس ربص و قح هب ار رگيدكي و دندرك کین ىاهراك و دندروآ ناميا هك اهنآ رگم

یسیلگنا همجرت

By (the Token of) Time (through the ages) (1)

Verily Man is in loss (2)

Except such as have Faith, and do righteous deeds,
and (join together) in the mutual teaching of Truth, and of Patience and Constancy. (3)

۱۸۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

فَحْصُم و انیبان تیاکح ٔهیقب

ناهگان و درکربص نامهم درم
نامز رد لکشم لاح شتشگ فشک

دینش ار نآرق زاوآ بشمین
دیدب ار بیاجع نآ ،باوخ زا تسج

تسرد یدناوخیم روک فَحْصُم ز هک
تسج لاح نآ وزا ،و ربصیب تشگ

روک مشچ اب بجع یا ایآ :تفگ
؟روطس ینیبیمه ،یناوخیمه نوچ

یاهداتفا نآ رب ،یناوخیم هچنآ
یاهداهنب نآ فرح رب ار تسد

دنکیم ادیپ ،ریس رد )۱۳(تََعبصِا
)۱۴(َدَنتسُم یراد فرح رب رظن هک

ادج نت لهج ز هتشگ یا :تفگ
؟ادخ عنُص زا یرادیم بجع نیا
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؟ادخ عنُص زا یرادیم بجع نیا

)۱۵(ناَعتسُم یاک متساوخ رد قح ز نم

ناج وچمه مصیرح نم تئارق رب

هدب یرون ارم ،ظفاح متسین
)۱۶(هرگیب ،ندناوخ تقو هدید ود رد

نامز نآ ار ماهدید ود هد زاب
نایع مناوخ و فَحْصُم مریگب هک

)۱۷(راک درم یاک ادن ترضح زا دمآ

راودیما ام هب یجنر ره هب یا

ار وت شوخ یدیما ،و تسا َّنظ نسح
آ رترب مد رهب دیوگ ار وت هک

تدشاب ندناوخ دصق هک نامز ره
تدیاب تئارق اه فحصم ز ای

ار وت مشچ مَهَداو مد نآ رد نم
ارهوج مzظَعُم ،یناوخ ورف ات

نم هک یهاگنآ ره و درک نانچمه
ندناوخ ردنا فَحْصُم میاشگ او

راک ز لفاغ دشن هک یریبخ نآ
راگدرک ،و هاشداپ یمارگ نآ

درف هاش نآ مشنیب دشخب زاب
درونبش غارچ نوچمه ،نامز رد

ضارتعا ار یلو دوبن ،ببس نیز
)۱۸(ضایتعِا دتسرف ،دناتسب هچره

دهد تروگنا ،تغاب دزوسب رگ
دهد )۱۹(تروس ،یمتام نایم رد

دهد یتسد ار تسدیب لش نآ
دهد یتسم لد ار اه مغ ناک
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دهد یتسم لد ار اه مغ ناک

تفرب ام زا ،ضارتعا و )۲۰(م�لَسُن {
)۲۱(تفَز ،دوقفم زا دیآیم ضوع نوچ

دسر یمرگ ارم شتآ یب هکنوچ
دشک ار ام ششتآ رگ میضار

ینشور وا دهد نوچ یغارچ یب
؟ینکیم ناغفا هچ ،دش تغارچ رگ

ینامیشپ و ترسح تم�ع هب تسد �فرگ نادند هب ،ندیزگ تسد :ندییاخ تسد )۱(
ییارسهوای ،ییوگهدوهیب :ییاخ ژاژ )۲(
خیم :رامسِم )۳(
نآرق :فَحصُم )۴(
انیبان :ریرَض )۵(
ناتسبات :زوَمت )۶(
تّقشم ،راشف و یگنت :جَرَح )۷(
.تسا شیاشگ دیلک ربص :جََرفْلا ُحاْتفِم ُْربzصلا )۸(
.دزاس یم هرز هک نآ ،رگ هرز ،زاس هرز :داَّرز )۹(
ندش شوماخ و ندوب شوماخ :ندز نت )۱۰(
هاگدروآ ،ندیشک فص یاج ینعم هب فَصَم عمج :فاصَم )۱۱(
شوخ و بوخ سفن و مد :مد وکین )۱۲(
عِباَصا :نآ عمج ،تشگنا :َعبصِا )۱۳(
هدش هداد هیکت :َدَنتسُم )۱۴(
.دنهاوخ یرای و دننک تناعتسا وا زا هک یسک ینعی ،هدش هتساوخ یرای :ناَعتسُم )۱۵(
لاکشا نودب :هرگیب )۱۶(
یهلا راک درم ،قی{ ،داتسا ،رهام ،دهد ماجنا نسحا هجو هب ار اهراک هک نآ :راک درم )۱۷(
�فرگ ضوع :ضایتعِا )۱۸(
تفایض ،یسورع ،نشج :روس )۱۹(
میوش یمن میلست :م�لَسُن { )۲۰(
میظع ،ربتس :تفَز )۲۱(


